
Tydzień IV - Wierzę w Kościół Apostolski 

Dzień I - Apostołowie fundamentem Kościoła (Ef 2, 19-22) 

19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współ-

obywatelami świętych i domownikami Boga - 20 zbudowani na fundamencie 

apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 

21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim 

i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga 

przez Ducha. 

Dzień II - Skarb wiary w Kościele (2 Tm 1, 13-14) 

13 Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości 

w Chrystusie Jezusie! 14 Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 

który w nas mieszka. 

(Dz 2, 42-47) 

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlit-

wach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków 

i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 

45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 

przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud 

odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 

dostępowali zbawienia.  

Dzień III - Jestem częścią Kościoła (1P 2, 1-6, 9-10) 

1 Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakie-

kolwiek złe mowy, 2 jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, 

niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - 3 jeżeli 

tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. 4 Zbliżając się do Tego, który jest 

żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym 

i drogocennym, 5 wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako 

duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych 

ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6 To bowiem zawiera się 

w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto 

wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.[  ] 

9 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem 

świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła 

potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, 

10 wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie 

dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. 

 

 

 

Dzień IV -Maryja-Matka Chrystusa, Matka Kościoła Dz 1,12-14 

12  Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko 

Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. 13 Przybywszy tam weszli do sali na 

górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej 

i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba. 

14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, 

Matką Jezusa, i braćmi Jego.  

Dzień V - Kościół drogą do świętości (Ap 21, 1-7) 

1 I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia 

przeminęły, i morza już nie ma. 2 I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem 

zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla 

swego męża. 3 I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek 

Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie 

„BOGIEM Z NIMI”. 4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie 

będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy 

przeminęły». 5 I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe». 

I mówi: «Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe». 6 I rzekł mi: «Stało się. 

Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła 

wody życia. 7 Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie 

będzie synem. 


